Abstrakt
Dědění ze zákona
Dědické právo je velmi důležitou součástí práva občanského, protože zajišťuje
přechod práv a povinností ze zůstavitele na jeho právní nástupce a tak zachování hodnot pro
budoucí generace. Naše dědické právo je typické tím, že jeho zásadní znakem je ingerence
státu do dědického řízení a to prostřednictvím soudního komisaře (notáře).
Tato diplomová práce se zaměřuje na úpravu zákonné dědické posloupnosti v naše
právním řádu a to zejména na úpravu obsaženou v občanském zákoníku 40/1964 Sb. a úpravu
v novém občanském zákoníku 89/2012 Sb. Snažím se poukázat na změny, které účinností
nového občanského zákoníku v našem právním řádu nastanou a na možné negativní či
pozitivní důsledky těchto změn.
Má práce se skládá ze čtyř hlavních částí, které jsou pak dále děleny. V první části mé
práce se snažím poukázat na předpoklady, které jsou třeba k tomu, aby k dědění vůbec mohlo
dojít. Těmito předpoklady jsou smrt fyzické osoby, existence dědictví, způsobilost dědice,
právní důvod dědění (dědické tituly) a konečně odmítnutí dědictví. Jednotlivé předpoklady
jsou pak rozděleny do kapitol a tam je každý předpoklad podrobněji popsán.
V druhé části mé práce je obsažena úprava dědického práva nyní účinná, tedy úprava
v občanském zákoníku 40/1964 Sb. Tato část obsahuje stěžejní kapitolu, kterou je dědění ze
zákona a která rozvádí problematiku jednotlivých dědických skupin a odúmrti. Dalšími
kapitolami je pak kapitola o vydědění a o neopominutelných dědicích.
Třetí kapitola obsahuje úpravu dědění ze zákona, vydědění a ochrany
neopominutelných dědiců dle budoucí právní úpravy v občanském zákoníku 89/2012 Sb.
V této kapitole se snažím co nejblíže rozebrat jednotlivé instituty s poukázáním na zásadní
změny oproti dosavadní úpravě.
A konečně poslední čtvrtá část mé práce obsahuje zhodnocení úprav v obou
občanských zákonících. Na závěr své práce jsem dospěla k poznatku, že rekodifikace
občanského práva může našemu právnímu řádu jenom prospět a že je důležitou změnou a
odpoutáním od socialistického práva, které v občanském zákoníku 40/1964 Sb. stále ještě
doznívá.

